12. december 2003
J.nr. 111

Referat af Generalforsamling i Dansk Neurologisk Selskab
den 17. november 2003

Formanden, Lene Werdelin, bød velkommen.

1.

Valg af dirigent
Nils Koch-Henriksen blev valgt til dirigent efter forslag fra bestyrelsen, hvorefter
han konstaterede, at generalforsamlingen var rettidigt indkaldt.

2.

Formandens beretning
Formanden gjorde rede for foreningens aktiviteter i det forløbne år, idet hun tog
udgangspunkt i den udsendte formandsberetning. Forsamlingen mindedes de
medlemmer, som er afgået ved døden i det forløbne år.
Implementering af målbeskrivelse
Herunder indvendte Peer Tfelt-Hansen (PTH), at der er sørgeligt, at der er 3
uddannelsesudvalg i nord, syd og øst, som arbejder forskelligt og ikke koordinerer
deres arbejde.
Ole Gredal (OG) bekræftede herefter, at det ser ud til, at der bliver tre forskellige
uddannelser med lidt forskelligt indhold. Han var dog ikke nervøs, fordi de er
forskellige, en for om vi får en A-kursusaktivitet, der bedst muligt understøtter
uddannelsen under DNS. Han ønskede et klarere kommissorium og information
om, hvem der sidder indvalgt.
Lene Werdelin (LW) oplyste hertil, at der foreligger et helt klart kommissorium.
PTH spurgte, om man ikke kunne få udvalget til at arbejde hurtigere, så vi ikke
laver tredobbelt arbejde.
LW var enig i dette ønske, men henviste til den nye bestyrelse, som nok vil sætte
yderligere skub i tingene.
Martin Fabricius (MF) understregede, at det er vigtigt, at Uddannelsesudvalget
arbejder så hurtigt som muligt med at høste erfaringer og koordinere. Imidlertid
falder den decentrale organisering helt i tråd med Sundhedsstyrelsens ønsker.
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Indikatorer:
Der er 5 indikatorsæt færdige, som er indsendt til Dansk Medicinsk Selskab. De 2
sidste sæt er færdig snarest.
Udvalg:
Vedrørende udvalgene nævnte formanden, at
Koncensus vedr. thrombolysebehandling er indsendt i januar i år. Der er ikke
kommet svar fra Sundhedsstyrelsen trods forespørgsel i juni, men Amtsrådsforeningen har i oktober formået at få et tilsagn fra Sundhedsstyrelsen om, at der
snarest kommer en tilbagemelding herfra!
Kørekortudvalget arbejder videre. Der foreligger endnu ingen rapport.
Udvalget for neurologiens fremtid kommer med rapport i det nye år, hvorefter det
nedlægges.
DRG udvalgt:
Erling Bo Andersen (EBA) oplyste hertil, at der har været 4-5 møder i
Sundhedsstyrelsen, som har resulteret i anbefalinger for DRG-kataloget i 2004.
Der er problemer med enkeltafregning per ambulant konsultation uafhængigt af,
om der er tale er forambulant undersøgelse eller kontrolbesøg. Der er ikke takster
for telefonkonsultationer, som er et stort område inden for neurologien. De neurofysiologiske takster skal have særstatus. Der arbejdes med en kortfattet vejledning
i at bruge systemet.
Udvalget vedrørende behandling med botolinum-toxin: Karsten Ellemann, som er
formand for udvalget, meddelte, at man arbejder på en anbefaling vedrørende
klinisk anvendelse af BT.
Bestyrelsen har som noget nyt indført møde med subspecialeselskaberne. Det
første løb af stablen i oktober i år.

3.

Beretninger fra udvalg og delegerede
Udvalget vedr. speciallægeuddannelsen
Udvalgets formand, Michael Binzer (MB) har ikke noget at tilføje.
Dansk Medicinsk Selskab (DMS)
Ingen kommentarer til beretningen.
Vurderingsudvalget
Der var beklageligvis ikke indsendt beretning.
PTH forespurgte, hvem der bestemmer pointfordelingalgoritmen.
NK-H oplyste, at det er Sundhedsstyrelsen, der tager beslutningen om ændring af
pointfordelingsalgoritmen efter indstilling fra de videnskabelige selskaber.
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Efteruddannelsesudvalget
Ingen kommentarer.
A-Kursus udvalget
Der var ikke indsendt beretning.
MF oplyste, at neurokirurgerne har givet udtryk for, at de ønsker at bakke ud af
samarbejdet.
Jens Christian Sørensen (JCS) oplyste, at Dansk Neurokirurgisk Selskabs
bestyrel-se arbejder på at arrangere parallelle kurser, men fortsat ønsker
samarbejde med DNS.
World Federation of Neurology (WFN)
Ingen kommentarer.
European Federation of Neurological Societies (EFNS)
Ingen kommentarer.
Yngre neurologer
Ingen kommentarer.

4.

Aflæggelse af revideret regnskab. Fremlæggelse af budgetforslag.
Fastlæggelse af kontingenter
Der var en skrivefejl i opgørelsen af Meta Oldenburgs sumlegat, som dog ikke har
betydning for bundlinien. Dette var godkendt af revisoren, og blev taget ad notam
af forsamlingen. Regnskab og budget blev godkendt. Det blev vedtaget, at kontingentet skulle holdes uændret.
Jørgen Alving (JA) spurgte, hvorfor WFN/EFNS bliver billigere i det kommende
år. Det har at gøre med det forskudte regnskabsår.

5.

Valg til bestyrelsen (for 1 år)
Formand: Allan Renard Andersen blev valgt.
Michael Binzer blev genvalgt.
Henning Andersen blev valgt.
Mette Katrine Schulz blev valgt.
Clarissa Crone blev valgt.
Lise Leth Jeppesen blev genvalgt.

6.

Valg af revisor (for 3 år)

7.

Claus Madsen blev valgt.
Valg til poster, udvalg m.m.
a) Dansk Medicinsk Selskabs Repræsentantskab (DMS) (for 1 år)

Side 3 af 5

DNS' Generalforsamling den 17. november 2003

Allan Renard Andersen, DNS-formand, er født medlem.
Erling Bo Andersen, Hans-Henrik Hinge, Jens Arentsen og Troels W. Kjær
blev genvalgt.
b) Vurderingsudvalget ( for 3 år)
Lene Rosendahl blev valgt.
Anders Fuglsang-Frederiksen og Lene Wermuth blev genvalgt.
Bo Kristensen blev valgt.
c) Styrelsesmedlemmer i Nordisk Neurologisk Forening (for 2 år)
Allan Renard Andersen, DNS-formand, er født medlem
Lene Werdelin blev genvalgt.
Gudrun Boysen blev suppleant.

8.

Evt. forslag - herunder vedtægtsforslag

8.1. Nordisk Neurologisk Forening (NNF)
LW ønskede diskussion af rollen for Nordisk Neurologisk Forening (NNF) i
fremtiden. NNF har ønsket, at man tager denne diskussion ved de enkelte landes
generalforsamlinger.
PTH syntes, at det er en god idé, hvis man kan få noget fornuftigt ud af det
eksisterende selskab med f.eks. undervisning, men syntes ikke om de brede
videnskabelige møder i nordisk regi.
Gudrun Boysen (GB) var grundlæggende enig.
Allan Renard Andersen (ARA) foreslog, at man havde en interessegruppe for
NNF ved EFNS, som kunne planlægge (emneorienterede) målorienterede events.
PTH ønskede, at man holdt live i samarbejdet på et dvaleniveau.
Karsten Ellemann (KE) mente, at man skal bruge sekretariatet i NNF som
koordineringssekretær til møder, som foregår inden for specialiserede områder,
f.eks. synapsemøde i Lund.
PTH pointerer, at man bør bibeholde NNF, men ændre funktionen.
De danske bestyrelsesmedlemmer i NNF vil viderebringe resultatet af denne
diskussion ved bestyrelsesmødet og Generalforsamlingen i forbindelse med den
kommende skandinaviske kongres i København i juni 2004.

8.2. Databaser
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EBA efterlyste svar på principielle spørgsmål og problemer ved databaser.
Hvordan skal vi forholde os til tilbud fra industrien om at oprette baser for os.
Efterlyste holdning til finansiering af Epibase.
JA oplyste, at det havde været kritiseret, at Epibasen ikke var landsdækkende.
Styregruppen for Epibase ønsker ikke, at industrien finansierer basen.
OG oplyste, at industrien har støttet DANMODIS-basen med DKK 75.000 i opstartfasen. Han gav udtryk for, at han mente, at formen vil blive anderledes, når
den elektroniske patientjournal kommer til at køre.
ARA mente, at det er vigtigt ved principielle samarbejder med industrien, at
kontrakten er i orden fra gang til gang. Det er vigtigt, at man husker, at man ikke
må donere patientfølsomme data til industrien.
JA var enig. Det skal fremgå af enhver kontrakt, at basen kører videre i samme
regi uafhængigt af eventuelle sponsorater.
NK-H oplyste, at der inden for sclerosebehandlingen har været et eksempel på, at
industrien har opsat en database, som firmaet ikke selv havde adgang til, men som
skulle tjene til afdelingens egen interne kontrol.
Kai Jensen (KJ) mente, at indtastning af data skal betales af sygehusejerne, men
opstarten kan godt finansieres af private midler.
OG foreslog, at man nedsætter en arbejdsgruppe under DNS til at komme med
løsningsforslag om de mange databaser.
Generalforsamlingen tilsluttede sig forslaget.

8.3. Fast dag til DNS' Generalforsamling og efterårsmøde
Generalforsamlingen vedtog, at det blev næstsidste mandag i november.
Det vil sige, at næste generalforsamling er den 22. november 2004.
Troels W. Kjær foreslog, at mødestedet fortsat bestemmes af bestyrelsen.

9.

Eventuelt
PTH foreslog, at DNS nedsæter et historisk udvalg (PTH), hvilket blev accepteret.

Formanden takkede herefter dirigenten og mødet blev hævet.
Troels W. Kjær
Referent
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